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1. Wojciech Newe
2. Pawel la$kiewi
3. Bogdan t-qgwa

Uchwala Nr ll,/3OI/ 2() 10
z dnia 27 grudnia 2O1O roku

Sklad rr Orre&njqcego Regional ncj fzhy Obrachunkowej. w &odzi
w sprawit: opinii dotyczAcci projekftr budietu Gminy Zarnow

na zOU rok

Na pocl:;l;rwit.: art.13 pkt"3 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o
regiorr,illnyt:tr irhar:h obrachunkowych (tetcst jednoliff z 2001 roku Dz.U' Nr 55,
p*. 577 z. p6iniejszymi zmianami) Sk{ad Orzekaj4qy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi:

Wojciech Newerefi czuk- przewodniczq5y
Pawel la$kiewicz - czlonek

- elonek

rrctrwala, co nasEpuie:

Opiniuje po4Ttywnie projeffi budzetu Grniny Zarn6w na 2011 rck z uwagq
zawartq w uzasadnieniu,

Uzsdnienie

Sktad Orzekaiacv na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 201O roku rozpatr4f
projekt bud2etu Gm-iny'7;rn6w na 2011 rok oraz autopopGtwkq projektu bud2etu

z dnia 1.0 grudnia 2010 toku

Sklad Orzekajqry w wyniku anali4y przedlo2onydr dokumentdw w sprawie
dopatrzyl siq niepnwidftcwoi: w zalsesie upowainiefi- W ocenie Skladu

Orzekajqcego- projekt uchwaly budietowej w pozostalej aq€ci i dolqczone

do niej laiqczniki opracowane zofraly w spos6b zgodny z wyrnaganiami prawa

obowiqzujEcego w tym zakresie. Upowaznienia dla organu wykonawczego

okreilone w 5 13 pf.t 3 i 4 projektu uchwaty bud2etowej s4 niezgodne

z obowiqzujqcym porzildkiem prawnym, a mianowicie:

t) aft.zs7 ustawy o finansach publicznych upowafnia bezpodrednio organ

wyk<rpawczv qrniny do dokonywania zmiarr w planie wydatk6w w ramach

ttzii.rtu z -wytqczeniem 
planowanych wydatk6w na wynagrodzenia

I uposa2enia. 
-trlatomiast 

art, ?5S ust-l pl(t 1 daje organowi Etanowi4cernu
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prawo do udzierenia upowaznienia dr3 .rganu wykorrawczegodo dokortywania w rarnach dziaiu iryych nizw/w zmiJn Jplanie wyoatk6w.upowainienie dfa w6jb Grniny okresrone * g.1g pkt 3 projektu uchwarybudzetowej jest upowainieniern szerokim, rtoi*'offi;":; r6wnie2 toustawo\^/e pra:yo ^w6jha do dokonywania zmian ," ir"i[ wydatk6w,do gego Rada Gminy nie ffrtr jul pftrwa. Dlatego'upowaznienie dodokonywa?i9.t*,i"n w planie wydatk6w udzielone prz;z naiq a*iny winno
5ci6le okreStic zakres teEo upowairrienia,

2) art- 258 pK 3 ustawy o finansach publiqnyctr daje organowi stanowiqcemu
prawo do udzielenia upowa2nienia W6jtowi do przekazania niekt6rych
uprawnied do dokonyrvania zmian w planie wydatk6w innym jednostkom
organizaryjnym.
Postanowienia zawarte w $ 13 pkt 4 projeknr uchwaly budzetowej nie
okreStaj4 zakresu kt6rego upowaznienia to dotyc4f.

opinig skladu ozekaiqcego o projekcie budzetu Gminy
sformulrowanq w niniejszej ucfiwale W6jt Gminy jest obowiqzany przedstawii,
przed uchwaleniem budZefu Radzie, stosownie do arL 238 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 20o9 roku o finansadr publienych (De,u. asz, poz- Lz4g z pbin.
zm.).

Od opinii wyrazonej w nin-rejszej uchwale, na podsbwie art.20 ust.l ustawy
o regionalnych izbach obradtunkowych stuiy Wdjtowi Grniny Zarn6w odwolanie
do pelnego skladu Kolegiurn.
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